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Geacht college van B&W 

  

Allereerst wensen we u graag een voorspoedig 2022 toe. 

Graag vragen wij uw aandacht voor de zorgelijke situatie waarin veel van onze leden zich bevinden: 

 

Zorgen en overwegingen lockdown 

We zien dat veel ondernemers aan het eind van hun latijn zijn. Het kan niet meer, buffers raken op, 

depressie slaat toe, strijdlust is verdwenen. Het is twee voor twaalf! Daarom deze dringende oproep 

dit schrijven ter harte te nemen en samen mét ondernemers op te trekken en te werken naar 

oplossingen. 

De volgende ‘motie’ sturen we als vertegenwoordiger van retail en horeca in Woudenberg naar het 

gemeentebestuur: 

  

Motie 

Overwegende de zorgen die er zijn vanuit de winkeliers in het centrum van Woudenberg over 

de huidige lockdown-maatregelen; 

Overwegende de mentale, economische en maatschappelijke ontwrichting die dit brengt onder 

(horeca)ondernemers, winkeliers en kappers; 

Overwegende dreigende sluiting of faillissement van bedrijven van deze (horeca)ondernemers, 

winkeliers en kappers (nader te noemen ‘ondernemers’); 

Overwegende de onwenselijke leegstand die dit met zich meebrengt in de dorpskernen; 

Overwegende de teruggang van economische activiteiten en de financiële gevolgen hiervan in de 

hele regio en in Woudenberg; 
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Overwegende de verantwoordelijkheid die we als burgers en als gemeente moeten nemen om zowel 

fysieke als mentale gezondheid en veiligheid te waarborgen; 

Overwegende dat de huidige maatregelen disproportioneel en niet contextueel afgedwongen 

worden; 

Overwegende dat de huidige maatregelen valse concurrentie in de hand werkt doordat er in 

‘essentiele’ winkels, markten, stadcentra in buitenland en online er wel gewinkeld en van horeca 

gebruik gemaakt kan worden, 

  

Stellen we als ondernemers en winkeliers het volgende voor: 

  

Denken in lokale oplossingen 

Wij als winkeliers doen een dringend beroep hier met lokale versoepelingen te komen en dit via een 

convenant vast te leggen gedurende de periode dat een lockdown van overheidswege duurt. In dit 

convenant spreken we af wat er mogelijk is op individueel niveau of op centrumniveau.  

  

Waarom een Convenant? 

Een convenant is formeel een document waarop burgers met overheid afspraken kunnen maken op 

bepaalde doelstellingen in gezamenlijkheid te kunnen bereiken.  

Omdat de gemeente veiligheid moet kunnen waarborgen zijn heldere en duidelijke afspraken 

nodig. Dat begrijpen we als ondernemers heel goed. Een convenant geeft de gemeente duidelijkheid, 

maar ook voldoende rugdekking naar veiligheidsregio. Een convenant kan hierin voorzien. Het houdt 

rekening met veiligheid en het voorkomen van groepsgrootte, maar houdt ook rekening met de 

context van het dorp en ondernemersbelangen en de belangen van de gemeente in het borgen van 

veiligheid. 

  

In dit convenant spreken we als (horeca)ondernemer, winkelier of kapper grofweg het volgende af: 
• We geven als ondernemers uiting aan het besef dat de gemeente veiligheid moet 

waarborgen over Covid19. 

• We conformeren ons als ondernemers alles te doen om deze veiligheid te waarborgen door middel 

van concrete maatregelen in of buiten de winkel en/of in het centrum. Deze worden individueel of 

op centrumniveau beoordeeld. 

• De gemeente zal maatregelen contextueel beoordelen, benaderen en handhaving hierop 

afstemmen waarbij er vooral op oplossingsgerichte wijze gemonitord wordt. 

• Bij veelvuldige overtreding of veronachtzaming van het convenant wordt de ondernemer 

teruggezet naar het landelijk beleid. 

  

Voorstel Convenant 

Als bijlage treft u een concept-convenant aan welke in overleg met Burgemeester, ondernemers en 

handhavers vastgesteld kan worden. Deze wordt door iedere individuele ondernemer of vanuit een 

winkeliersgroep ondertekend. 

  



We hopen op deze wijze een proportionele oplossing te kunnen bieden voor ondernemers met 

inachtneming van de verantwoordelijkheid die de Gemeente heeft op bestuurlijk niveau. Voorts 

vragen we u op deze wijze van opereren te bepleiten bij de landelijke overheid. 

  

Met vriendelijke groet, 

Mede namens vele ondernemers in de horeca, detailhandel en dienstverleners. 

  

Bestuur Winkeliersvereniging DES 

Woudenberg 

  

  

Bijlage: concept convenant (zo nodig in overleg nader vast te stellen) 

  

  

  

  

  
  



CONVENANT (concept) 

Samen voor een corona-veilige en economisch-gezonde dorpskern. 

  

  

De ondergetekenden: 

Bedrijf  :  Gemeente Woudenberg 

Adres  :  Parklaan 1 

Plaats  :  Woudenberg 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: de …………. hierna te noemen ‘de Gemeente’ en 

Naam ondernemer  :  …….. 

Adres  :   

Woonplaats :  Woudenberg 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ……………… hierna te noemen ‘de ondernemer’ 

  

nemen vanwege het lokaal waarborgen van veiligheid en het voorkomen van verspreiding van het 

Coronavirus gedurende het landelijk sluitingsbeleid het volgende in acht: 

Artikel 1.  Duur 

1.1. Dit convenant geldt gedurende landelijke lockdown-maatregelen inzake Covid19. 

Artikel 2.  Veiligheid en inspanning voorkoming verspreiding. 

2.1 De ondernemer beseft dat veiligheid en het voorkomen van verspreiding van het virus 

Covid19 gewaarborgd dient te worden.  

2.2 Als ondernemer zullen we alles in het werk stellen verspreiding van het virus te voorkomen 

binnen de muren van de winkel. 

Artikel 3. Proportionaliteitsbeginsel 

3.1 De Gemeente beseft dat de landelijke maatregelen niet proportioneel zijn in de context van een 

dorpskern.  

3.2 Als ondernemer werken we mee aan alle proportionele en contextueel genomen maatregelen. 

3.3 De Gemeente handhaaft maatregelen binnen de context van het dorp en maakt individueel of 

op centrumniveau afspraken die veiligheid waarborgen, maar ook ruimte geeft om te ondernemen 

door gereguleerde openstelling. 

Artikel 4. Winkeliers 

4.1 Winkelier gebruikt het shoplicht waarbij maximum aantal bezoekers per m2 gereguleerd wordt. 

(max per m2 wordt ingevuld naar behoefte en context, nader te bepalen) 

4.2 Winkelier houdt zich aan de mondkapjesregel. 

4.3 Winkelier faciliteert spatscherm bij de kassa. 

4.4 Winkelier faciliteert desinfectiemateriaal bij de ingang van de winkel. 

4.5 Winkelier voorkomt groepsvorming in en buiten de winkel. 



4.6 Winkelier heeft aandacht voor ventilatie van de verkoopruimte. 

4.7 Winkelier houdt de 1,5 meter maatregel in acht. 

4.8 Gemeente staat tijdens landelijke lockdownbuitenverkoop toe, waarbij geldt dat de winkelier 

opstopping en groepsvorming voorkomt. (Max per winkel wordt ingevuld naar behoefte en 

context). 

4.9 De winkel sluit en opent gedurende de reguliere openingstijden zodat er meer gespreid kan 

worden. 

Artikel 5. Horeca 

5.1 Horecaondernemer werkt met 3G maatregel of 1,5 meter maatregel waarbij het  

maximumaantal bezoekers per tafel toegelaten wordt (max per tafel wordt ingevuld naar 

behoefte en context, nader te bepalen). 

5.2 Horecaondernemer houdt zich aan de mondkapjesregel. 

5.3 Horecaondernemer faciliteert spatscherm bij de kassa. 

5.4 Horecaondernemer faciliteert desinfectiemateriaal bij de ingang. 

5.5 Horecaondernemer heeft aandacht voor ventilatie van de restaurantruimte. 

5.6 Horecaondernemer voorkomt groepsvorming in en buiten restaurant of terras en gebruikt indien 

mogelijk het shoplicht. 

5.7 Horecaondernemer sluit en opent gedurende de vastgestelde openingstijden (nader te bepalen). 

Artikel 6. Kappersbranche 

6.1 Kapsalonondernemer werkt met de 1,5 metermaatregel waarbij maximumaantal bezoekers 

per m2 toegelaten wordt (nader te bepalen). 

6.2 Kapsalonondernemer houdt zich aan de mondkapjesregel. 

6.3 Kapsalonondernemer faciliteert spatscherm bij de kassa. 

6.4 Kapsalonondernemer faciliteert desinfectiemateriaal bij de ingang. 

6.5 Kapsalonondernemer voorkomt groepsvorming in de kapsalon en werkt op afspraak om dit te 

reguleren. 

6.6 Kapsalonondernemer heeft aandacht voor ventilatie van de kapsalonruimte. 

6.7 De kapsalon sluit en opent gedurende de reguliere openingstijden zodat er meer gespreid kan 

worden. 

6.8 Thuisknippen wordt toegestaan binnen de grenzen van de gemeente. 

Artikel 7. Handhaving en sancties 

7.1 De Gemeente handhaaft op de maatregelen die vastgelegd zijn in dit convenant en zal van 

landelijk beleid afwijkende bepalingen gedogen. 

7.2 Bij het door de ondernemer niet houden aan de maatregelen in dit convenant behoudt de 

Gemeente zich het recht de afspraken op individueel niveau terug te draaien naar het landelijk 

geldend beleid. 



7.3 In geval er duidelijke aanwijzingen zijn dat er onaanvaardbare veiligheidsrisico’s ontstaan door dit 

convenant, behoudt de Gemeente zich het recht de afspraken op individueel of centraal niveau 

terug te draaien naar het landelijk geldend beleid. 

  

Getekend voor akkoord: 

Datum:   

 


